DNI RZGOWA 2008
30 sierpnia 2008 (sobota)
godz. 15.30 – 16.00 Koncert Rzgowskiej Orkiestry Dętej – centrum
Rzgowa
godz. 16.00 – 16.30 przemarsz uczestników na Stadion Sportowy im.
Henryka Śmiechowicza w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56
godz. 16.30 – 18.00 zawody sportowo-rekreacyjne LUKS „Sokół” na
stadionie sportowym
godz. 16.00 – 19.00 zabawy ze szczudlarzami
godz. 17.00 – 18.00 występ Krystyny Giżowskiej
godz. 18.00 – 18.30 konkurs z nagrodami dla publiczności – KIA
Motors
godz. 18.30 – 19.45 występ zespołów GOK w Rzgowie, ZPiT
„Rzgowianie”, „Krasnale”, „Marionetki”, Rzgowskiego Chóru
„Camerata”
godz. 20.00 – 21.15 koncert zespołu muzyczno-wokalnego „Maxel”
godz. 21.15 pokaz sztucznych ogni
godz. 21.30 – 24.00 zabawa z zespołem Andrzeja Kozińskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W TUSZYNIE
ogłasza nabór do bezpłatnego,
trzyletniego, wieczorowego
Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych
(po gimnazjum; po szkole podstawowej)
za 3 lata wykształcenie średnie i matura
Informacji udziela Sekretariat szkoły –
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31
Tel. 0-42 614-31-67
DOKUMENTY PRZYJMUJEMY DO
14 sierpnia 2008 r.

31 sierpnia 2008 (niedziela)
godz. 8.00 zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży organizowane
przez Koło Wędkarskie w Rzgowie (zbiornik wodny ul. Zielona w
Rzgowie)
godz. 13.30 zbiórka uczestników obchodów Dni Rzgowa 2008 przed
Urzędem Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 22
godz. 14.00 Uroczysta Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. św.
Stanisława B.M. w Rzgowie
godz. 15.00 – 15.15 przemarsz korowodu na stadion sportowy przy ul.
Tuszyńskiej 56 w Rzgowie
godz. 15.15 * powitanie gości zgromadzonych na stadionie
* uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
* nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rzgów
* lot gołębi Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w
Rzgowie
* wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów wędkarskich
oraz lotów gołębi pocztowych
godz. 15.45 – 16.15 występ Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
godz. 16.30 – 19.00 malowanie twarzy, warsztaty i pokazy baniek
mydlanych
godz. 16.15 – 17.00 „Melodie znane i lubiane” – wykonanie: Mirosław
Bednarczyk i Agnieszka Gabrysiak z towarzyszeniem zespołu
godz. 17.00 – 20.00 koncert grupy „Abba - show” i „Madonna - cover”
godz. 20.00 – 23.00 zabawa z zespołem „Dexter”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DOŻYNKI GMINNE
RZGÓ W 2008
7 września 2008 r. (niedziela)
godz. 11.00 zbiórka uczestników Dożynek Gminnych przed Urzędem
Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22
godz. 11.30 Msza św. w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława
B.M. w Rzgowie
godz. 12.30 uroczysty przejazd korowodu dożynkowego do Kalina
godz. 13.30 powitanie na placu OSP w Kalinie
- otwarcie Dożynek Gminnych
- wręczenie chleba przez Starostów Święta Plonów
- przekazanie wieńców dożynkowych z przyśpiewkami w wykonaniu
Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Rzgów
- występy: ZPiT „Rzgowianie”, Rzgowskiej Orkiestry Dętej,
Rzgowskiego Chóru „Camerata”
- zwiedzanie wystawy dożynkowej
- scenki z życia dawnej wsi
- wspólne biesiadowanie i zabawa z udziałem zespołów wokalnoinstrumentalnych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W TUSZYNIE
ogłasza nabór do bezpłatnego,
dwuletniego, wieczorowego
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
Dla Dorosłych
(po zasadniczej szkole zawodowej)
za 2 lata wykształcenie średnie i matura
Informacji udziela Sekretariat szkoły –
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31
Tel. 0-42 614-31-67
DOKUMENTY PRZYJMUJEMY DO
14 sierpnia 2008 r.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
UL. SZKOLNA 1, 95-030 RZGÓW
0- 42 214-14-39, tel. kom. 0-607-587-144
ZATRUDNIĘ KUCHARZA DO PRACY W KUCHNI
W PRZEDSZKOLU W RZGOWIE.
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ZAWODOWE
(MILE WIDZIANE ŚREDNIE).
PRAKTYKA W ZAWODZIE (MINIMUM 1 ROK)
czas pracy od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku
umowa wstępna na rok, możliwość zatrudnienia na stałe

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
UL. SZKOLNA 1, 95-030 RZGÓW
0-42 214-14-39

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

NAUCZYCIELKĘ
WYMAGANE KWALIFIKACJE DO PRACY W ZAWODZIE.
Kontakt pod nr telefonu: 0-607-587-144

Rzgów – Nasza Gmina

Cena 1 zł
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Sesja powiatowa w Rzgowie
W dniu 27 czerwca 2008 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie odbyły się obrady XXV sesji Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.
Przewodniczący Rady Powiatu, realizując
wniosek Radnego Jerzego Kabata, organizuje
sesje w poszczególnych Gminach, tak aby Radni
i Kierownicy Komórek organizacyjnych Starostwa
mogli zapoznać z uwagami mieszkańców Gmin
na temat współpracy samorządów: powiatowego i
gminnego.
Uczestnikami sesji Powiatowej byli: Przewod-

niczący Rady Miejskiej w Rzgowie, Burmistrz
Rzgowa, Wiceburmistrz Rzgowa, Radni Rady
Miejskiej w Rzgowie, Kierownicy i Pracownicy
Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Na sesję powiatową w Rzgowie stawili się wszyscy Radni Rady
Powiatu.
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący
Rady Powiatu Pan Ryszard Surowiec, który w
pierwszych słowach podziękował Gminie Rzgów
za pomoc w zorganizowaniu sesji powiatowej.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Kronika czerwca 2008 r. Stypendium Gminy Rzgów
dla studentów
5.VI. Przyjazd młodzieży rzgowskiej z Ukrainy
6.VI. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
7.VI. Występ ZPiT „Rzgowianie” na Wojewódzkim Festiwalu Folklorystycznym w Proszeniu, gm. Wolbórz
12.VI. Zakończenie Roku w Przedszkolu
14.VI. Udział ZPiT „Rzgowianie” w Ogólnopolskim Festiwalu w Szydłowcu,
woj. świętokrzyskie
19-20.VI. Zakończenie roku szkolnego
21.VI. Walne Zebranie Spółki Wodnej
22.VI. „Powitanie Lata” w Starowej Górze
27.VI. Sesja Rady Powiatu Łódzkiego-Wschodniego w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie
30.VI. Wyjazd Zespołu „Krasnale” i „Marionetki” na obóz szkoleniowowypoczynkowy w Białym Dunajcu.

Pomoc dla polskiej szkoły
na Ukrainie
Miło nam donieść o miłej niespodziance, jaką zdecydowali się sprawić
młodzi nowożeńcy ze Rzgowa. Zebrane artykuły szkolne zamiast kwiatów
podczas uroczystości ślubnych postanowili przekazać polskim dzieciom ze
Szkoły w Starej Hucie na Ukrainie (o tej szkole pisaliśmy w poprzednim
numerze NG).
Młodej parze dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego na nowej
drodze życia.
Ostatnio otrzymaliśmy pismo od Dyrektora Szkoły w Starej Hucie z
prośbą o pomoc w zakupie komputera. Zwracamy się jeszcze raz z apelem
do wszystkich osób i firm działających na naszym terenie o pomoc w zakupie
komputera.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją NG: tel.
042/214-13-06, lub GOK w Rzgowie, tel. 042/214-13-12. Nie bądźmy obojętni na los polskich dzieci na Ukrainie.
WK

LINIA „50”
Realizując wniosek radnych Rady Miejskiej oraz uwzględniając prośby
kierowane pod adresem Urzędu dotyczące przedłużenia linii 50 z Gadki
Starej - Cmentarz do pętli przy ul. Tuszyńskiej, Urząd Miejski w Rzgowie
wystosował pismo do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi (zleceniodawcy dla
MPK) z zapytaniem o możliwość i koszt takiego rozwiązania. W odpowiedzi
wpłynęło pismo, w którym ZDiT w Łodzi informuje o gotowości podjęcia
rozmów oraz o cenie za jeden wozokilometr ok. 2.85 zł netto.
Na tej podstawie dokonano szacunkowego obliczenia kosztów utrzymania przedłużonego kursu linii 50. Autobusy linii 50 w miesiącu wykonują ok.
3560 kursów. Odcinek położony w obrębie gminy Rzgów wynosi 5,4 km.
Miesięczny koszt netto obsługi tego odcinka stanowi iloczyn sumy miesięcznych kursów, długości wydłużonego odcinka oraz ceny jednego wozokilometra i wynosi (np. dla czerwca 2008) 54788,40. Roczny koszt korzystania
z taboru MPK, który obsługiwałby przedłużoną trasę linii 50 zlokalizowaną
na terenie gminy Rzgów, wyniósłby ok. 840 tys. brutto. Powyższe obliczenia
oparte są na danych zawartych w piśmie ZDiT oraz na obowiązującym obecnie rozkładzie jazdy linii 50.
Utrzymanie komunikacji zbiorowej na pozostałych liniach (po wyłączeniu linii PKS Rzgów - pl. Niepodległości) kosztować będzie ok. 30 tys. zł
miesięcznie, tj. ok. 360 tys. zł rocznie. Gmina Rzgów partycypuje w kosztach
utrzymania linii MZK do Pabianic na podstawie porozumienia na kwotę ok.
42 tys. zł rocznie. Zakładając wydłużenie linii 50 i utrzymanie pozostałej
komunikacji zbiorowej na terenie gminy, należałoby zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie kwotę ok. 1.250.000,00 zł (dotychczas 750.000,00 zł).
Wszystkie obliczenia są szacunkowe i oparte na cenie oleju napędowego z I
półrocza 2008.
Rezygnacja z usług PKS w Łodzi na trasie Rzgów - pl. Niepodległości
może pozostawić pod znakiem zapytania funkcjonowanie pozostałych linii
obsługiwanych przez ten podmiot (np. Rzgów - Guzew czy Rzgów - Czyżeminek) obsługiwanych tymi samymi pojazdami.
Referat Gospodarki Komunalnej
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Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, uchwalonymi przez
Radę Miejską w Rzgowie, studenci wyższych szkół publicznych i niepublicznych, będący stałymi mieszkańcami Gminy Rzgów, mogą ubiegać się o
Stypendium Gminy Rzgów.
Stypendium może zostać przyznane studentom spełniającym zarówno
kryterium socjalne, jak i kryterium wyników w nauce.
Kryterium socjalne spełnia student, w którego rodzinie miesięczny
dochód na członka rodziny nie przekracza dochodu uprawniającego do
zasiłku rodzinnego.
Kryterium wyników w nauce spełnia student:
* pierwszego roku studiów, który osiągnął średnią ocen w klasie maturalnej
minimum 4,5 i wpis na listę studentów
* drugiego roku studiów, który osiągnął średnią ocen minimum 4,0 i terminowo zaliczył pierwszy rok studiów
* wyższych lat studiów, który osiągnął średnią min. 4,3 i terminowo zaliczył
poprzedni rok studiów
* przy udzielaniu stypendium mogą być dodatkowo uwzględniane szczególne
osiągnięcia naukowe uzyskane podczas studiów.
Ubiegający się o stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:
- podanie o Stypendium Gminy Rzgów z uzasadnieniem
- własnoręcznie napisany życiorys
- zaświadczenie o przyjęciu na studia, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w kolejnych latach nauki zaświadczenie z dziekanatu o zaliczeniu i średniej ocen za ostatni rok nauki
- dokumenty umożliwiające obliczenie dochodu na członka rodziny, który
to dochód nie powinien przekroczyć wysokości uprawniającej do zasiłku
rodzinnego.
Przedłużenie stypendium na kolejny rok nauki wymaga ponownego złożenia podania z uaktualnionym uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami.
Liczbę i wysokość stypendiów na rok akademicki określa Burmistrz
Rzgowa wraz z Komisją Stypendialną powołaną przez Radę Gminy Rzgów.
Komisja Stypendialna w sposób szczególny zwraca uwagę na dodatkowe
osiągnięcia kandydatów na stypendystów oraz ich zaangażowanie społeczne
w życie naszej gminy.
Dokumenty dotyczące Stypendium Gminy Rzgów składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie do dnia 10 października danego roku.
Stypendia przyznawane są na rok akademicki, tj. od października do
lipca.
Stypendia są wypłacane miesięcznie w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w ostatnim tygodniu miesiąca za dany miesiąc.
Po zakończeniu semestru zimowego stypendysta obowiązany jest przedstawić zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium są podane do wiadomości
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Dodatkowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, pok. nr
23 lub telefonicznie tel. (042) 214-12-10.

60 lat OSP w Bronisinie
W dniu 20 lipca 2008 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bronisinie odbyły się uroczyste obchody 60-lecia działalności OSP
w Bronisinie połączone z przekazaniem samochodu marki Ford i
podnośnika dla jednostki oraz odznaczeniem sztandaru OSP w
Bronisinie srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”.
Po mszy świętej w intencji strażaków, odprawionej przez ks. Kapelana
Tadeusza Malca, odbyło się oficjalne powitanie przybyłych gości, prowadzone przez gospodarza jednostki, Naczelnika OSP w Bronisinie dh Stanisława Bednarczyka. W czasie uroczystości Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Łodzi generał Tadeusz Karcz oraz Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Powiatu Łódzkiego Wschodniego dh Stanisław Bednarczyk
odznaczyli zasłużonych druhów Ochotniczej Straży Pożarnej RP.
Odznaczenie „Krzyżem Koronnym” za pracę na rzecz OSP oraz poświęcenia dla innych otrzymali: dh Stanisław Bednarczyk, dh Stanisław Pytka,
dh Kazimierz Gamoń, dh Marian Barcicki, dh Wacław Sabela, dh Jan Mielczarek, dh Tadeusz Gembicz, dh Piotr Lasoń, dh Ksawery Wieczorek, dh Jan
Barcicki, dh Marek Frąckiewicz, Jadwiga Skoczylas.
„Honorowy Krzyż za Zasługi” za duży wkład pracy na rzecz OSP otrzymali: dh Adam Bednarczyk, dh Tomasz Gembicz. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Łodzi „Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał dh Tomasz Gembicz.
Decyzją Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Łodzi „Srebrnym Medal
za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono: dh Adam Bednarczyk, dh Marcin
Pytka, dh Justyna Wilk, Albert Stankiewicz, dh Zbigniew Zdyb, dh Tomasz
Lasoń, dh Jacek Lasoń, dh Henryk Frydrych.
Decyzją Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Łodzi „Brązowy Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Piotr Bednarczyk, dh Tomasz Tylczyński, dh Michał Szymczak, dh Paweł Król, dh Kamil Zygmunciak, dh
Marcin Gembicz, dh Stanisław Wójcik, dh Jacek Wilk, dh Jan Chachuła.
Decyzją Zarządu Powiatowego OSP RP odznaczenie „Wzorowy Strażak” otrzymali: dh Piotr Król, dh Jakub Nagielski, dh Maciej Sadowski, dh
Ewelina Chachuła, dh Joanna Lasoń, dh Emilia Czerkawska.
Decyzją Zarządu Gminnego OSP RP w Rzgowie „Złotą odznaką Młodzieżową” zostali odznaczeni: dh Artur Zdyb, dh Piotr Stankiewicz, dh Adam
Gembicz, dh Damian Frydrych. Odznaczenia młodzieży wręczał Prezes

Zarządu Gminnego OSP RP w Rzgowie dh Jan Mielczarek i Komendant
Gminny dh Stanisław Bednarczyk.
Decyzją Zarządu Gminnego OSP RP w Rzgowie wysługę lat otrzymali:
55 – dh Jan Barcicki, 50 – dh Marian Barcicki, 45 – dh Wacław Sabela, Kazimierz Gamoń, 40 – dh Stanisław Bednarczyk, dh Stanisław Pytka, dh Tadeusz
Gembicz, dh Ksawery Wieczorek, 35 – dla Pana Jacka Mikinki, który przed
laty wniósł wiele dla OSP Bronisin, 25 – dh Piotr Lasoń, 20 – dh Jacek Lasoń,
dh Stanisław Wójcik, dh Zbigniew Zdyb, 15 – druhowie Tomasz Gembicz,
Adam Bednarczyk, Marcin Pytka, Justyna Wilk, Tomasz Lasoń, Albert Stankiewicz, Marek Frąckiewicz, Jan Chachuła, 10 – druhowie Piotr Bednarczyk,
Michał Szymczak, Paweł Król, Tomasz Tylczyński, Henryk Frydrych, Jacek
Wilk, Marcin Gembicz, Wojciech Jaremek, 5 – druhowie Maciej Sadowski,
Jakub Nagielski, Piotr Król.
Oficjalną część obchodów 60-lecia OSP w Bronisinie zakończyła defilada
przybyłych sztandarów OSP oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej. Zaproszeni
goście w miłym towarzystwie strażaków bawili się w rodzinnej atmosferze i
przy muzyce do późnego wieczora.

Z życia parafii
25 lipca – Piątek – dzień kierowców pojazdów mechanicznych. Błogosławieństwo pojazdów odbyło się po mszy wieczornej o godz. 18.00, na placu
kościelnym i samochodów za bramą na ulicy.
W czasie wakacji w parafii dyżuruje jeden ksiądz, dlatego z Sakramentu
Pojednania – Spowiedzi św. można skorzystać na 15 min. przed mszą św.
Msze święte w okresie wakacyjnym odprawiane są w Kościele Parafialnym
w godz.: 8.20; 10.00; 11.30; 18.00.
Kancelaria Parafialna w czasie wakacji czynna:
Wtorek 9.00-10.00, 16.00-17.00
Czwartek 9.00-10.00, 16.00-17.00

Nowe Kolegium Redakcyjne
„Naszej Gminy”
Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie
powołania Kolegium Redakcyjnego oraz Redaktora Naczelnego miesięcznika „Nasza Gmina”. Rada Miejska w Rzgowie uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje Kolegium Redakcyjne miesięcznika „Nasza Gmina” w następującym składzie: Regina Bagińska, Włodzimierz Kaczmarek, Iwona Skalska,
Marek Bartoszewski, Jan Mielczarek, Stanisław Gierasiński, Piotr Hajduk,
Andrzej Zygmunt.
§ 2. Powołuje Redaktora Naczelnego miesięcznika „Nasza Gmina” w osobie
Pani Reginy Krystyny Bagińskiej.

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina
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Festyn w Grodzisku
Tradycyjnie od kilkudziesięciu lat OSP Grodzisko organizuje Zabawę
Fantową. Fanty zbierane od mieszkańców Grodziska, Konstantyny i Huty
Wiskickiej zostały rozdysponowane na nagrody na strzelnicy i losy. Główną
nagrodą na strzelnicy był okazały kozioł z pięknymi rogami podarowany
przez mieszkańca Huty Wiskickiej, Pana Poldka Przybyła.
Losy w ilości stu sztuk to głównie atrakcje dla milusińskich - zostały
rozdysponowane w niecałą godzinę przy zmasowanej kolejce. Każdy los był
wygrany, a czasem nagrodą było żywe zwierzę, np. królik, kura, gołąb i czekolada oraz inne rzeczy podarowane przez mieszkańców.
Gwiazda z klepkami, do której strzelano z tradycyjnej przedwojennej
kuszy wzorem rycerzy z XV wieku, opierała się jej nabojom blisko trzy
godziny aż wreszcie Pan Pomarkiewicz zestrzelił ostatnią klepkę i wygrał
nagrodę główną – żywego kozła.
Od dziesięciu już lat odbywa się również darmowa dyskoteka przed
strażnicą - tak było również i w tym roku, tylko że do godziny 19.00, do
momentu oberwania chmury i burzy. Gdyby nie nagła ulewa, zabawa trwałaby do północy, jak co roku.
Zapraszamy w przyszłym roku w trzecią niedzielę lipca na Zabawę Fantową w Grodzisku!
Organizatorzy: Zarząd OSP Grodzisko

S t r aż apeluje

Sesja powiatowa w Rzgowie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Jedna z odważnych uczestniczek turnieju...

Wszyscy pchają się po losy
...która ustrzeliła w nagrodę żywego koguta

Główna nagroda na strzelnicy

Porządek obrad Sesji był następujący:
- przedstawienie informacji na temat współpracy samorządów: powiatowego
i Gminy Rzgów,
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2007,
- podjęcie uchwały zmieniającej plan finansowy Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w roku 2008,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Andrespol w postaci materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki przy realizacji inwestycji „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E
(24156) w gminie Andrespol”,
- podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Brójce w 2008 roku na realizację zadań publicznych,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Koluszki
na realizację zadania publicznego,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Brójce,
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008,
- podjęcie uchwały w sprawie wzoru legitymacji Radnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
- wolne wnioski i sprawy różne.
Najciekawszym tematem obrad był punkt sesji mówiący o współpracy
Powiatu z Gminą Rzgów. Poruszone problemy dotyczyły dróg, komunikacji,
spraw budownictwa i geodezji. Gmina Rzgów ma podpisane porozumienie
z Powiatem, dlatego mieszkańcy z tego terenu nie muszą jeździć z każdą
sprawą dotyczącą w/w działów do Powiatu.
Drogi powiatowe, komunikacja, sprawy budowlane czy geodezyjne są
zadaniami Powiatu, w tym miejscu należy podziękować Panu Burmistrzowi i
Radnym Rady Miejskiej w Rzgowie za to, że przekazują środki finansowe na
dofinansowanie tych działów, tak że znajdują się one w Urzędzie Miejskim w
Rzgowie, a nie w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza.
Poruszono również problemy z funkcjonowaniem Agencji Modernizacji i
Restrukturyzacji Rolnictwa w Koluszkach. Sprawa dotyczyła problematycznego dojazdu do Koluszek i czy nie można utworzyć filii oddziału w Rzgowie
lub Tuszynie.
Niemal pół roku temu przeprowadziłem rozmowę z Dyrektorem ARiMR
w Łodzi Panem Zygmuntem Kocimowskim dotyczącą utworzenia oddziału
w Rzgowie. Okazało się, że jest to niemożliwe w najbliższym czasie, ze
względów informatycznych oraz organizacyjnych.
Podsumowując, powiatowe sesje, które odbywają się w terenie w poszczególnych Gminach, przynoszą wiele korzyści, między innymi powodują integrację Starostwa z Gminami. Mam nadzieję, że sesja powiatowa, która się
odbyła, nie będzie sesją w Rzgowie ostatnią.
Konrad Kobus

Okres wakacyjny to czas natężonego ruchu turystycznego. Znaczna część
ludności przemieszcza się po kraju bądź wyjeżdża poza jego terytorium.
Dlatego też w czasie miesięcy letnich szczególne znaczenie ma zachowanie
środków ostrożności, nie tylko w miejscu wypoczynku, ale także w miejscu
zamieszkania, które pozostaje bez naszego bezpośredniego nadzoru.
Przede wszystkim wyjeżdżając z domu należy pamiętać, aby zakręcić
zawór gazu i wody oraz sprawdzić, czy odłączyliśmy wszystkie urządzenia
elektryczne od źródeł zasilania. W ten sposób minimalizujemy zagrożenia
związane z awariami tych instalacji oraz uszkodzeniem urządzeń zasilanych energią elektryczną, tym samym zapobiegniemy powstaniu zwarcia i
pożaru.
Wysokie temperatury latem oraz brak opadów deszczu powodują, że w
tym właśnie okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowują wzmożoną ilość interwencji. Taka pogoda sprzyja powstawaniu i szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów. Są one najtrudniejsze do zlokalizowania i opanowania na obszarach leśnych oraz uprawach rolniczych, z którymi bardzo
często sąsiadują ośrodki wypoczynkowe, a także domki letniskowe działkowiczów. Apelujemy więc, aby pamiętać o kilku podstawowych zasadach
zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego na tego typu terenach:
- przestrzegać i stosować się do informacji zawartych na tablicach informacyjno-ostrzegawczych rozlokowanych na skraju lasu oraz w lesie,
- bezwzględnie przestrzegać zakazu używania otwartego ognia w lesie i jego
obrębie,
- nie śmiecić, między innymi nie wyrzucać w lesie lub na jego skraju puszek
i szklanych butelek,
- stosować się do poleceń leśniczego lub zarządcy terenu,
- w przypadku zauważenia najmniejszego zarzewia ognia nie lekceważyć
zagrożenia, tylko alarmować straż pożarną na numer 998 lub 112,
- przebywając nad wodą należy korzystać z miejsc objętych nadzorem ratowników i nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłkach oraz pod wpływem
alkoholu,
- prowadząc pojazd lub jadąc rowerem stosować się na drodze publicznej do
obowiązujących przepisów z zakresu ruchu drogowego.
Podczas letniego wypoczynku miejmy na uwadze bezpieczeństwo własne
oraz swoich bliskich kierując się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem.
Życzymy wszystkim przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku oraz
szczęśliwego powrotu do domu.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza

Jubileusz 50-lecia
1 sierpnia 2008 roku Jubileusz 50-lecia założenia firmy obchodzili Panowie M. A. H. Sochaczewscy - Wędliniarstwo Pałczew. Jest to najstarsza z
działających firm w tej branży w naszym regionie.
Właściciele firmy poradzili sobie ze zmianami w przepisach UE, dostosowujące polskie zakłady wędliniarskie do norm unijnych i HACCP.
Zakład w ciągu ostatnich 5 lat się zmodernizował. Dobudowano nową
halę, zakupiono nowe maszyny. Zakład produkuje około 40 asortymentów
wędlin. Chcąc poszerzyć asortyment i teren sprzedaży wyrobów, Panowie
Sochaczewscy starają się uzyskać II kategorię zakładu, przebudowując
pomieszczenia, między innymi szatnię, aby sprostać przepisom.
Szefom życzy samych sukcesów i dalszego rozwoju.
WK

Zdobywca głównej nagrody na strzelnicy

Transport-Przeprowadzki
tanio i solidnie !!! 24h

506-333-148 lub 506-333-126

Gwiazda, do której strzelało się z kuszy
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dojazd i konsultacja gratis,
wywóz gruzo-śmieci
sprzątanie piwnic, garaży,
wywóz niepotrzebnych rzeczy
przycinanie, wycinanie
i wywóz drzew

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina
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Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych Rada
Gminy Rzgów uchwaliła regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów,
podejmując uchwałę Nr XXXIII/260/2005 z dnia
30 marca 2005 r. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego
Nr 143, poz. 1442 z dnia 13 maja 2005 r. oraz na
stronie www.bip.rzgow.tensoft.pl.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
będący mieszkańcem Gminy Rzgów, znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z
niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w
rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż
kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami), wynosi ona
aktualnie 351,00 zł netto (zastrzega się, że kwota
ta może zostać zmieniona).
Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i
dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. wychowankom publicznych i niepublicznych
ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie
oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – realizację odpowiedniego obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla dzieci i dla
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków
obcych - do czasu ukończenia kształcenia, jednak
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/
słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o

charakterze socjalnym ze środków publicznych.
Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, gdy uczeń,
który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych nie przekracza rocznie
kwoty 1.280,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych 1.152,00 zł.
Stypendium szkolne może być udzielane
uczniowi w formie całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów udziału w zajęciach:
* edukacyjnych, wykraczających poza program
nauczania (wycieczki szkolne do teatru, kina,
muzeum, zielone szkoły)
* wyrównawczych, dla uczniów z dysleksją, logopedycznych, rehabilitacji wzroku, słuchu, terapii
pedagogicznej itp.,
* edukacyjnych, realizowanych poza szkołą
(nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe, komputerowe)
Stypendium może też być udzielane w formie
rzeczowej: zakup podręczników, słowników,
lektur, zeszytów, długopisów, stroju gimnastycznego itp.
Można udzielić stypendium w jednej lub kilku
formach jednocześnie.
Wysokość przyznanego stypendium jest uzależniona od sytuacji materialnej ucznia i jego
rodziny, potrzeb edukacyjnych ucznia oraz innych
okoliczności.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres
nie dłuższy niż od września do czerwca w danym
roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego
słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium
pracowników służb społecznych na okres nie
dłuższy niż od października do czerwca w danym
roku szkolnym.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku wraz
z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku
stanowi załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca
2005 r.) do dnia 15 września danego roku szkolnego (a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków
obcych i pracowników służb społecznych do dnia
15 października) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Wniosek może być złożony przez rodzica,
prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka czy kolegium.

Agencja informuje
Łódzki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż nadal trwa przyjmowanie wniosków na działania „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” wdrażane w ramach PROW 2007-2013.
Wnioski złożone do dnia 14 lipca br. w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” stanowią 56%, zaś „Ułatwianie
startu młodym rolnikom” - 42% wojewódzkiego limitu środków przewidzianych do wykorzystania w 2008 roku.
Wszelkie informacje dotyczące składania wniosków na w/w działania
dostępne są w siedzibie Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz
na stronie Agencji: www.arimr.gov.pl, a także pod numerem tel. (042)
675-67-00.
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Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje
komisja stypendialna, którą powołuje Burmistrz
Rzgowa na okres roku szkolnego, a do jej zadań
należy analiza i opiniowanie złożonych wniosków.
Przyznane stypendia szkolne będą przekazywane rodzicom ucznia, prawnym opiekunom
ucznia lub pełnoletniemu uczniowi na podstawie
przedłożonych faktur, rachunków itp. z okresu, na
który będzie przyznane stypendium.
Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którego nie
można było przewidzieć i które skutkuje nagłym
pogorszeniem się sytuacji materialnej ucznia i
jego rodziny (śmierć rodzica lub opiekuna, pożar,
powódź, długotrwała choroba, stanie się ofiarą
przestępstwa i inne).
Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy
rzeczowej.
Może być przyznany raz lub kilka razy w roku
niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie
wniosku (załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca 2005
r.) w terminie 2 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję stypendialną według kolejności zgłoszeń w
okresie nie dłuższym niż trzy tygodnie od daty
wpływu wniosku.
Druki wniosków na rok szkolny 2008/2009
można pobierać drogą elektroniczną lub bezpośrednio w placówkach wymienionych poniżej:
1. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500lecia 22, 95-030 Rzgów, tel. 214-12-10, www.bip.
rzgow.tensoft.pl, www.rzgow.pl
2. w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w
Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel. 21410-39
3. w Szkole Podstawowej w Guzewie, tel. 21410-86
4. w Szkole Podstawowej Św. Królowej Jadwigi
w Kalinie, tel. 214-10-77
5. w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel. 214-13-39
6. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, tel. 21421-12
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w wymienionych wyżej instytucjach.
Jadwiga Pietrusińska

Smak przygody
Upragnione wakacje wreszcie nadeszły. Wychowankowie Gminnego
Ośrodka Kultury w Rzgowie ruszyli 30 czerwca na poszukiwanie przygód
w Tatry.
„Krasnale”, „Marionetki” i młodzi „Rzgowianie” mieli bazę noclegową
w Białym Dunajcu. Grupy wykorzystywały pensjonat jedynie do nocnego
wypoczynku, bowiem pogoda była tak sprzyjająca, że zajęcia taneczne odbywały się na świeżym powietrzu, a atrakcje turystyczne typu rajdy i wycieczki
nie pozwoliły na wkradanie się nudy w plan zajęć.
Z pewnością wiadomości o życiu i twórczości Jana Kasprowicza dzieci
wykorzystają w ciągu roku szkolnego, a poznanie zwyczajów i gwary Podhala
przez prelekcje miejscowych gawędziarzy przybliży tradycje tego regionu.
Młodzież poznała technologie wykorzystania wód termalnych, bowiem
korzystali z kąpieli w basenach termalnych w Białym Dunajcu.
Podczas trwania turnusu dzieci uczestniczyły w konkursach wiedzy,
tanecznych, w konkursach fryzur, uczyły się piosenek turystycznych i ludowych.
Wykorzystując słoneczną pogodę grupy wędrowały szlakiem do Morskiego Oka oraz do Doliny Kościeliskiej, łącząc podziwianie widoków z
chwilami grozy w Jaskini Mroźnej. Po długich wędrówkach ból nóg szybko
mijał, bo w perspektywie były wieczorami dyskoteki.
Punktem kulminacyjnym zwiedzania Zakopanego był cmentarz na Pęksowym Brzysku (gdzie pochowani są najznamienitsi z Podhala), Krupówki
(najsłynniejsza ulica Zakopanego) oraz wjazd kolejką na Gubałówkę, skąd
można było podziwiać panoramę Zakopanego oraz przepiękne szczyty Tatr.
Historię siedemnastowiecznych zamków znajdujących się nad czorsztyńską zaporą w Nidzicy i Czorsztynie dzieci poznały w drugim tygodniu pobytu
na zgrupowaniu.
Baranki i wełniane poduszeczki z Krupówek, fotografie oraz opalone i
roześmiane buzie zadowolonych dzieci to najcenniejsze pamiątki z kolonii w
górach.
Instruktorzy GOK

Święto Rodziny w Przedszkolu
Przełom maja i czerwca w naszym przedszkolu upłynął pod znakiem
ważnych imprez i uroczystości.
29.05.08 r. dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej w Rzgowie
przedszkolaki i ich rodzice bawili się na Pikniku Rodzinnym w sali gimnastycznej na terenie szkoły. Dla gości przygotowano szwedzki stół ze słodyczami oraz wiele zabawnych konkursów z udziałem dzieci i dorosłych.
Zawody przebiegały w duchu zdrowej rywalizacji, a towarzyszył im
gorący doping i aplauz. Obok konkursów w imprezie nie zabrakło tańców i
korowodów, które prowadził niezawodny wodzirej Jacek Placek. Na zakończenie wszystkie przedszkolaki wręczyły swoim rodzicom samodzielnie
wykonane upominki. Nad całością czuwało grono pedagogiczne z panią
dyrektor na czele.
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Wycieczka do OSP w Rzgowie
2.06.08. strażacy z OSP w Rzgowie z okazji obchodów Dnia Dziecka
zaprosili dzieci z naszego przedszkola do swojej jednostki. Przedszkolaki
zapoznały się z historią jednostki, jej sztandarem oraz sygnałem alarmowym,
a następnie zwiedzały od środka samochody pożarnicze, poznając profesjonalny sprzęt i wyposażenie każdego strażaka. Miłą wizytę zakończył ku uciesze dzieciaków pokaz armatek wodnych, który zapewnił obok wrażeń estetycznych również miłą ochłodę w tym upalnym dniu. Strażacy przygotowali
też dla przedszkolaków małe słodkie upominki. Bardzo dziękujemy!

Rzgów – Nasza Gmina

Powitanie lata
w Starowej Górze
Kolejny, czwarty raz Społeczny Komitet Powitania lata zorganizował
festyn Powiatowo-Gminny. Organizatorami byli mieszkańcy, organizacje
społeczne Starowej Góry, natomiast współorganizatorem był Samorząd
Powiatowy Miejsko-Gminny i Wiejski, Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„Grot”, CT „Ptak”, Łódzki Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury, Automobilklub Łódzki. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Starosta Łódzki
Wschodni oraz Burmistrz Rzgowa.
W dniach 19-22.06.2008 r. odbyły się rozgrywki sportowe. Festyn rozpoczął się meczem piłki nożnej. Pierwsza część festynu, która odbyła się w
godz. 10.00-14.00, poświęcona była konkursom i zabawom dla dzieci.
Od 14.00 zaczęły się prezentacje zespołów muzycznych, tanecznych,
wokalistów oraz orkiestry dętej. Wielką popularnością cieszyło się olbrzymie
ognisko, gdzie każdy mógł upiec kiełbaskę. Koło Gospodyń Wiejskich ze
Starowej Góry prowadziło loterię fantową, w której każdy los był zwycięski.
OSP Starowa Góra oprócz czuwania nad imprezą postawiło kuchnię polową
z bigosem.
W festynie uczestniczyli mieszkańcy, władze społeczno-polityczne i
administracyjne Województwa Łódzkiego. Nad prawidłowym przebiegiem
imprezy czuwały służby porządkowe i Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Stanisława Zaborowskiego.
WYNIKI ZAWODÓW
Turniej piłki nożnej: 1. Zagłoby, 2. Starówka, 3. Małe Kawki
Tenis ziemny mężczyzn: 1. Leszek Lisowski, 2. Sławomir Sobczak, 3. Mirosław Cuper
Tenis ziemny dziewcząt: 1. Magdalena Cuper, 2. Adrianna Sobczak, 3.
Justyna Purgot
Siatkówka kobiet: 1. Zagłoby, 2. OSP Starowa Góra, 3. Królowej Jadwigi
Siatkówka mężczyzn: 1. KS Starówka, 2. Bad Boy, 3. MPK
Jazda sprawnościowa rowerem: 1. Mateusz Puławski, 2. Radek Rusek, 3.
Konrad Rygielski
Szukanie kwiatu paproci: 1. Daniel Bauskaki, 2. Wiktoria Gadomska, 3. Bartosz Joniuk
Szachy: 1. Magdalena Cuper, 2. Radosław Cuper, 3. Jola Zaniewska
BLOK KONKURSOWY DLA DZIECI
Rzut lotką do tarczy: 1. Angelika Chańczak 108 pkt, 2. Ola Maćkowiak 88
pkt, 3. Wojciech Szymczak 55
Strzelanie bramek: 1. Kuba Mojek 5/5, 2.-3. Wojciech Szymczak 4/5, Łukasz
Hańczak 4/5
Rzuty do klauna: 1. Krzysztof Szymański 5/5, 2. Kasia Szymczak 4/5, 3.
Wojciech Szymczak 3/5
Wielobój sprawnościowy na czas: 1. Ola Grzanek 8,2 sek., 2. Dominik
Pacześniak 9,8, 3. Klaudia Pacześniak 14,4
Puchary i nagrody wręczali współorganizatorzy, Władze Powiatu i Miasta
Rzgowa.
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Każdy z ERMu chętny, gotowy,
By jak najczęściej iść na roraty.
Nadeszły święta białe, wspaniałe
Świat Narodzenie świętuje Boże
Każdy z ERMu Bogu na chwałę
Kolędy śpiewa pięknie, jak może
I opłatkowe spotkania były
Przez ERMitów też prowadzone
W niebo kolędy się unosiły
W nich Boże Dziecię było wielbione
W miesiącu grudniu już przed świętami
Dzieci jasełka przygotowały
Wystąpił ERM więc z jasełkami
I zdobył za nie liczne pochwały
Ponieważ były pięknie zrobione:
Rzesza Aniołów Gloria śpiewała
Dzieciątko spało w śnie pogrążone
Józef piastował, Maria czuwała
Diabełki wokoło wszystkich kusiły
Miały komórki w dłoniach czas cały
Aniołów na złą drogę zwodziły
By z diabełkami w karty zagrały.
Jasełka bardzo się spodobały
Były przez widzów ciepło przyjęte
Oklaski wokół wciąż rozbrzmiewały
A dzieci były rolą przejęte
Więc ERMici niby Anioły
W piękne swe stroje znów się ubrały
Do starszych ludzi przyszły ze szkoły
Śpiewem i tańcem ich pocieszały
Gdy wystawiały dzieci jasełka
W niebo wznosiły się cudne pienia
Zapanowała w krąg rzewność wielka
Z oczu płynęły wciąż łzy wzruszenia.
W rzgowskim kościele kwietnia drugiego
Modli się grupa wspólnie zebrana
Przed trzema laty bowiem dnia tego
Jan Paweł II odszedł do Pana

Biskup wychodzi w odświętnych szatach
Tańczą Anioły, grają organy
Z katedry dzieci idą do Hali
Oliwia, aby koncertu słuchać
Aby radością swą świat zapalić
Aby nakarmić znów pieśnią ducha
„Marsz dla Jezusa” podąża drogą
A chwała Boża wciąż na ich ustach
Ludzie nadziwić się im nie mogą,
Znów w złotym słońcu lśni żółta chusta.
W Hali Oliwia było zebranie,
Z siostrą Mariolą tam się spotkały
Dzieci, a potem Gdańska zwiedzanie
I fajerwerki w górę strzelały
W końcu się wspięła dzieci gromada
Aż na Świętego Wojciecha Wzgórze
Tam Biskup Długosz im opowiadał
Jak są Świętego zasługi duże.
Do Rzgowa ERM powrócił społem
Jest do spełnienia nowe zadanie
Aby trzynastym być Apostołem
Takie z wyjazdu mają przesłanie.
ERM raz jeszcze w czerwcu wyjechał
Na Jasną Górę znów dzieci jadą
Ranek się piękny do nich uśmiechał
Kiedy autokar gnał autostradą
Do Częstochowy grupa przybyła,
Dzieci Maryi podziękowały
Że Opiekunką i wsparciem była
Dla nich przez długi szkolny rok cały.
Przed Matką Bożą miały Mszę świętą
W odświętne stroje były ubrane,
Tam się modliły z miną przejętą
Pieśni maryjne były śpiewane.
Królowa Polski - Madonna Czarna
Wszystkie modlitwy ich przyjmowała
Z wszystkich stron Polski tam dziatwa gwarna
Na Jasnej Górze spotkanie miała.

Dzieci muzea, Skarbiec zwiedzały
Gdzie się historia klasztoru mieści
Wspaniałe zbiory tam podziwiały
I wzbogacały się w nowe treści.

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

Ruch ERM w dzieciach zmienił tak wiele
Rozwija się w nich sfera duchowa.
Chętniej się modlą w domu, w Kościele
Słychać to w wielu ich mądrych słowach:
Od kiedy Ola w ERMie działa
Nie jest już sama w bezdusznym tłumie
Nie jest jak dawna dziewczynka mała
Dziś Ewangelię lepiej rozumnie.
Ze spotkań pełna radości wraca
Szczęśliwa oraz zadowolona
Może być sobą, to ją wzbogaca
I jest przez innych też doceniona
Teraz jest pewna, że jej zabawa
Oraz modlitwa sens większy mają
Bo ERMici nie tylko z sobą
Lecz też z Jezusem się spotykają.
Gdy o ERMie Basia mówiła,
O tym, jak dzieci tam czas spędzają
Te oto rymy sama stworzyła,
Które wrażenia jej zawierają:
„Ja na ERM chodzić lubię
No i Boga kochać chcę
Na wycieczki lubię chodzić
I z wszystkimi bawić się
Siostrę, księdza fajnych mamy
Razem z nimi śpiewać chcę.
Lubię jeździć na rowerze
I pomagać innym też”
Wciąż rzgowski ERM na dzieci czeka
Każdego mile w progach swych wita,
Niech żadne z dzieci dłużej nie zwleka
Z każdego może być Eremita!

Sprawdzian 2008
w SP w Rzgowie
Dnia 8 kwietnia 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza
został przeprowadzony sprawdzian dla uczniów klas szóstych. Wzięło w nim
udział 43 uczniów. Zestaw zawierał 26 zadań, w tym 20 zamkniętych oraz
6 otwartych. Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności pogrupowane
w pięć kategorii: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w
praktyce i korzystanie z informacji. Analiza wyników sprawdzianu pozwoliła
na ustalenie, w jakim stopniu uczeń osiągnął umiejętności opisane w standardach wymagań. To właśnie one wyznaczają zakres sprawdzianu, opisują
efekty kształcenia.
Wyniki ze sprawdzianu są najwyższe od początku wprowadzenia reformy
oświaty. Na 43 uczniów piszących sprawdzian 18 osób uzyskało powyżej 30
pkt / 40 pkt do zdobycia, co stanowi 60% badanych. Pozostali uczniowie zdobyli z testu sprawdzającego ponad połowę możliwych do zdobycia punktów
(23 osoby). Tylko 2 osoby zdobyły mniej punktów (różnice w granicach 1-3
punktów). Średni wynik za test naszej szkoły mieści się w przedziale punktowym wysokim (27,6 – 29,0) i wynosi 27,8, co w porównaniu z wynikami
całego kraju - 25,8 są wysokie. Patrząc na poniższe zestawienie widać, że
wyniki z egzaminu w kolejnych latach są coraz lepsze. Z roku na rok szkoła
osiąga wyższy przedział punktowy (w 2008 roku osiągnęliśmy przedział 7 na
9 możliwych).
Wyniki egzaminów obrazują rzeczywisty poziom wiedzy uczniów, efektywność metod nauczania i wykorzystywanych do tego celu podręczników i
pomocy naukowych, a także efektywność pracy nauczycieli, są także odpowiedzią na pytanie, na ile wiedza i umiejętności uczniów odpowiadają krajowym standardom wymagań egzaminacyjnych.
Beata Dobosz

Międzyszkolny Turniej
Trójinformatyczny
Dnia 6 czerwca 2008 r. w nowej pracowni informatycznej SP Rzgów
odbył się VI Międzyszkolny Turniej Trójinformatyczny – 2008 dla uczniów
szkół podstawowych Gminy Rzgów o Nagrodę Burmistrza Rzgowa.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyr. I. Skalska. Następnie
przystąpiono do rozgrywania konkurencji turniejowych. Drużyny rozwiązywały testy oraz zadania praktyczne na stanowiskach komputerowych. W
przypadku równej sumy punktów o kolejności decydują punkty za zadania
testowe, a gdy i one są równe – dogrywka. W przerwie zawodnicy posilali się
napojami i słodyczami ufundowanymi przez firmę „SKLEPIK SZKOLNY”
– Pani Henryki Łuczyńskiej.
Po sprawdzeniu prac i zliczeniu punktów podsumowano turniej.
W kategorii klas VI: I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2008
otrzymała drużyna z klasy VI z SP Guzew w składzie: Justyna Kwiatkowska,
Donata Stolecka, Magdalena Lemiecha. II miejsce zajęła drużyna chłopców
z klasy VIa SP Rzgów w składzie: Kamil Hajduk, Mateusz Płachta, Sebastian
Bluszcz. III miejsce zajęła drużyna z klasy VI SP Kalino w składzie: Dominika Bogusławska, Aleksandra Mirowska, Damian Mozer.
W kategorii klas V: I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2008
otrzymała drużyna z klasy V SP Guzew w składzie: Cezary Sztandor, Rafał
Pędziejewski, Bartłomiej Głaszcz. II miejsce zajęła drużyna z klasy V z SP
Kalino w składzie: Dagmara Chmielewska, Klaudia Dudek, Piotr Gajda. III
miejsce zajęła drużyna chłopców z klasy Vb z SP Rzgów w składzie: Przemek Rodkiewicz, Michał Goss, Bartek Kurela.
Nagrodę Burmistrza Rzgowa, wysokiej klasy drukarkę, otrzymała Szkoła
Podstawowa w Guzewie. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody
w postaci: klawiatur, myszy, pendrive. Sponsorami nagród byli: Firma
„HAZET” – Państwa Z. H. Gorzkiewicz, Firma „SAI-POL” – Państwa W. K.
Ostojskich i Firma „Erlast” Pana Zbigniewa Czajki.
Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i sponsorom za pomoc w
organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Myślę, że za rok spotkamy się na VII
edycji Turnieju.
Jarosław Marianowski
nauczyciel informatyki SP Kalino

Urszula Krajewska-Szeligowska

Przed Tabernakulum dzieci klękają
Słowa Papieża im towarzyszą
Które na przemian się przeplatają
Wraz z Adoracji kojącą ciszą
W kwietniu wyruszył ERM do Gdańska
Ogólnopolskie Dni miał Wspólnoty
I rozbrzmiewała tam chwała Pańska
A hasłem było „Tam i z powrotem”.

HUMOR

„Tam i z powrotem, tam i z powrotem
Z Emaus do naszej Jerozolimy”
Błyszczą ich chusty w słoneczku złotym
Radość na ustach – Pana wielbimy!
Szkoła ich wita, w progi zaprasza
Parafie chętnie gości przyjmują
Rozlokowała się dziatwa nasza
Wnet do katedry żwawo wędrują
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Bajeczki o…

BELFERSKIE GADKI… :)

SELERZE - Mama pierze, a ja Se
leże.
NAPIĘCIU - Na pięciu napadło
dziesięciu.
PANTERZE - Pan tera wysiada.
BASENIE - Oba Se nie poradzimy.

> Rozum u ciebie jak spódniczka
mini.
> Tak się wypudrowałaś, że pylicy
można dostać.
> Nie patrz na mnie, jakbyś właśnie
skończył strajk głodowy.
> Daj mi dojść do słowa, bo odleżyn
na języku dostanę.

HUMOR Z ZESZYTÓW
* Chopin pisał wyłącznie na fortepianie.
* Reymont miał ciężkie dzieciństwo
- był wychowywany wśród kobiet.
* Hitler był najgroźniejszym z Hitlerowców

W Gdańsku-Oliwie Katedra w kwiatach
Kościół na ingres przygotowany

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina

* W XVI w. Polacy mieli już wojsko
ciężarne.

ZAGADKA…
- Jak nazywa się człowiek, który
obywa się bez niczego???
- OBYWATEL.
Agata Sądkiewicz, kl. IIIc
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Ostatnie wieści ze SP w Rzgowie
Dnia 20 czerwca 2008 roku nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008.
W tym dniu zostały podsumowane osiągnięcia,
starania, wysiłki uczniów oraz konkursy klasowe,
których regulamin Samorząd Uczniowski przedstawił we wrześniu 2007 roku.
Wśród klas, które w roku szkolnym 2007/2008
uzyskały najwyższe średnie: I miejsce zajęła klasa
IVa - średnia klasy 4,55, II miejsce zajęła klasa
VIb - średnia 4,53, III miejsce zajęła klasa VIa
– średnia 4,27.

W konkursie rocznym na najlepszego ucznia,
który w roku szkolnym 2007/2008 uzyskał najwyższą średnią: I miejsce ze średnią 5,64 zajęły
uczennice klasy Va Ewa Broniarczyk oraz Jolanta
Cichewicz, II miejsce ze średnią 5,55 zajęła uczennica klasy IVa Anna Siutowicz oraz uczeń klasy
VIb Piotr Sarliński, III miejsce ze średnią 5,45
zajęła uczennica klasy VIa Martyna Barcicka.
W konkursie ,,Kronika klasowa”: I miejsce
zajęła klasa IVb, II miejsce klasa Va, III miejsce
klasa IVa.

W konkursie ,,Najpiękniejsza gazetka
szkolna”: I miejsce zajęła klasa IVb, II miejsce
klasa VIa, III miejsce klasa Va, Vb.
26 uczniów klas IV-VI otrzymało świadectwa
z wyróżnieniem, a szkołę podstawową z wyróżnieniem ukończyło 17 uczniów. Wszyscy uczniowie,
których średnia ocen wyniosła powyżej 4,75, otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe i dyplomy.
Nagrodzeni zostali również sportowcy i uczniowie
aktywni w pracy na rzecz klasy i szkoły.
Samorząd Uczniowski

Historia ze Rzgowa ERMu
Da przykład niech dziecku każdemu
By przyszło tu do nas ochotnie
By czasu nie spędzać samotnie
W dwudziestym piątym dniu listopada
Dwutysięcznego siódmego roku,
Kiedy już z drzew liść ostatni spadał
Zabłysło światło w jesiennym mroku.
Gdyż w uroczystość Chrystusa Króla
W mroczną, lecz pełną ciepła niedzielę,
Mimo iż w krąg wiatr jesienny hulał
Radość gościła w rzgowskim Kościele

Najlepsi z klas IV-V

Z Siostrą Marianną tu szkolne dzieci
Nowego dzieła się podejmują
Szczytna idea w ich sercach świeci
Ruch ERM w Rzgowie zainicjują
Najlepsi z kl. V

Eucharystyczny Ruch Młodych znaczy
Skrót ten, na czapkach wydrukowany
Które są jako znak rozpoznawczy,
Gdy jakiś wyjazd jest planowany.
Znakiem ERMu jest Hostia biała
Z której wychodzą złote promienie,
„Króluj nam Chryste”, to hasło cała
Grupa zna jako swe pozdrowienie.

Nagrodzeni z kl. VI

A drugi symbol to żółta chusta
Na szyi dzieci jest zawiązana,

URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE
UPRZEJMIE INFORMUJE,
ŻE OD DNIA 1 SIERPNIA 2008 r.
W GODZINACH od 6.00 do 22.00
W BUDYNKU URZĘDU BĘDZIE CZYNNY,
NIEODPŁATNIE SZALET (WC) PUBLICZNY.
Kierownik Referatu Ogólnego
Krystyna Motycka

OGŁASZAJ SIĘ
W NASZEJ GMINIE
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I uśmiechnięte dziecięce usta,
Znak, że kochają Chrystusa Pana.
Chociaż formalnie aż w listopadzie
Grupa powstała, miesięcy kilka
Siostra formację grupy prowadzi
Wykorzystana jest każda chwilka
Do Felicjanek więc dzieci grono
Przyszło, spotkania tu miejsce miały,
Pieśni śpiewano i się modlono,
Dzieci liturgię przygotowały.
Wczesną jesienią spotkania były
I na podwórku też prowadzone,
Dzieci modliły się i bawiły,
Zabawy były czasem szalone.
Październikowe dni zawitały,
Kiedy różaniec rozważać trzeba,
Dzieci z ochotą go odmawiały,
Aby być bliżej Boga i nieba.
A Siostra konkurs wnet ogłosiła,
Dzieci różańce różne zrobiły,
Cała komisja aż się dziwiła,
Gdyż wszystkie piękne, ciekawe były.
Jedne z ziarenek, inne z piłeczek
Z kasztanów, z chrupek i modeliny,
Były z orzeszków, innych kuleczek,
I z kukurydzy, i z jarzębiny.

Więc do radości były powody
Gdyż jury było tak zachwycone,
Że wszystkim dało równe nagrody
I miejsce pierwsze jest zapewnione.
Dwudziesty ósmy dzień października
Nadszedł, ta data do dziś nas wzrusza
W krąg rozbrzmiewała piękna muzyka
To imieniny są Tadeusza
Imię to Proboszcz nosi ze Rzgowa,
Zewsząd płynęły doń więc życzenia
A ERMitów rzesza gotowa,
By się dołączyć do ich złożenia.
Wnet dzieci jako kwiaty zdążają
Z serdecznościami oraz z pokłonem,
Piękną góralską pieśń Mu śpiewają
I kapelusze mają czerwone
Ksiądz Robert ERM wspiera życzliwie
Gdy dnia pewnego miał imieniny
Dzieci mu były wdzięczne prawdziwie
Szczęśliwe były więc wszystkich miny
Gdy z życzeniami do Wikarego
Poszły, by życzyć opieki Boskiej
Aby posługa kapłańska jego
W radość zmieniała codzienne troski
Gdy nastał wreszcie czas adwentowy
W moc łaski Bożej był on bogaty
DOKOŃCZENIE NA STR. 12

Wszyscy VI-klasiści

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W RZGOWIE
zatrudni
pracownika na stanowisku
BIBLIOTEKARZA
Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM
Szczegółowe informacje pod nr telefonu:
042/214-12-10

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina
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Zbliżają się żniwa!
Okres zbioru zbóż wiąże się ze wzrostem zagrożenia pożarowego
na wsi. Dlatego warto uczulać rolników, aby w trakcie żniw i omłotów
zachowali szczególną ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju
maszyn i urządzeń, których eksploatacja może w pewnych warunkach
prowadzić do powstania zarzewia ognia.
Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
* wjeżdżając do budynku stodoły zabezpieczyć urządzenia wydechowe
silników spalinowych przed wylotem iskier,
* ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
* niezbędne materiały pędne przechowywać w ilości nieprzekraczającej
dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotu i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
* silniki elektryczne ustawić w odległości nie mniejszej niż 5 m od materiałów palnych, pamiętając także, aby do warunków pracy dostosować
odpowiedni stopień ochrony silników,
* podczas prac żniwnych omłotowych należy przestrzegać zakazu palenia
tytoniu. Należy wiedzieć, że palenie zakazane jest przy obsłudze maszyn
i urządzeń oraz w odległości nie mniejszej niż 10 m od zboża i słomy,
* sprzęt mechaniczny, taki jak kombajn, ciągnik czy prasa, powinien być
sprawny technicznie i wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.
Sterty lub stogi z palnymi produktami roślinnymi nie powinny przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. Przy ustawianiu stert,
stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
* od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m, natomiast od
budynków niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
* od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
* od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
* od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,
* między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię
gleby o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu,
pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w
sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności
składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich
temperaturę.
Przypominamy również, że wypalanie słomy i produktów roślinnych
na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża
na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący
zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru
miejsca wypalania - nie jest dopuszczalne.
Pomimo zmniejszającej się ilości interwencji jednostek straży pożarnej, do zdarzeń na tereniach wiejskich, prosimy o rozwagę i zastosowanie się do w/w zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych, ponieważ chwila nieuwagi może kosztować Cię utratę zdrowia
lub Twoich bliskich. Niewłaściwie postępując możesz przyczynić się do
zniszczenia mienia nie tylko swojego, ale również innych.
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza

Zakończenie roku przedszkolnego
W corocznym kalendarzu imprez przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie jest ta jedna – szczególnie ważna i inna od pozostałych
– zakończenie roku dla dzieci sześcioletnich.
Co roku nauczycielki grup zerowych z uczuciami wzruszenia, nostalgii,
ale i satysfakcji stają przed gronem dumnych rodziców oraz ich pociech, aby
pożegnać w imieniu wszystkich pracowników, młodszych kolegów przedszkolaków oraz swoim własnym opuszczających na zawsze mury naszego
przedszkola sześciolatków. W ich życiu bowiem kończy się właśnie beztroski okres młodszego dzieciństwa, w którym zabawa była główną formą ich
aktywności. Odtąd, po przekroczeniu murów szkolnych codzienne obowiązki
i nauka pochłonie większość ich wolnego czasu.
Wspólna praca, wysiłki i starania grona pedagogicznego oraz naszych
starszaków zaowocowały starannym przygotowaniem i gotowością do podjęcia nauki szkolnej.
Tegoroczna uroczystość w naszym przedszkolu jak zawsze składała się
z dwóch części. Na część artystyczną złożyły się występy małych absolwen-
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P o żegnanie
k l a s trzecich

POLSAD Jacek Korczak
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A
zaprasza od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00
Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy,
maszyny rolnicze itd.

WŚRÓD
PAPROCI
Wiklina do domu i ogrodu
Ręcznie malowana ceramika
Wyroby z drewna
Skrzynki
Donice
Kosze kwiatowe
Zwierzaki wiklinowe
P R A W D A 37
Wt. – Sb. 10.00 – 18.00 Nd. 10.00 – 14.00
w ofercie również:
DRZEWA KRZEWY ZIEMIA KORA TORF
Tel. 6 9 5 – 0 6 6 – 8 2 4

Poszukujemy pracowników na stanowiska:
* Operator maszyn
- metrologia warsztatowa
- wykształcenie techniczne
* Brygadzista
- doświadczenie w nadzorze produkcyjnym
- wykształcenie techniczne
* Pracownik Działu Utrzymania Ruchu
- mechanik
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
tomasz.strzelczuk@sapa.pl
SAPA COMPONENT, Łódź, ul. Graniczna 64/66
tów: wiersze, tańce i piosenki, przygotowywane pod kierunkiem wychowawczyń i pani rytmiczki przez kilka poprzedzających tygodni, oraz uroczysta obietnica złożona przez sześciolatki w obecności flagi państwowej.
Następnie pani dyrektor podziękowała wszystkim osobom współpracującym
z naszym przedszkolem: członkom Rady Rodziców, kierownictwu GOK-u,
pani rytmiczce Iwonie Sobańskiej, sponsorom: firmie FRAKOP i cukierni
HORT – CAFE oraz wręczyła im dyplomy Przyjaciela Przedszkola.
W drugiej części uroczystości sześciolatki wraz z Rodzicami zostały
zaproszone do klas, gdzie panie nauczycielki wręczyły im dyplomy ukończenia przedszkola wraz z pamiątkowym tablo oraz drobne upominki. Na
zakończenie dzieci skorzystały z poczęstunku, przygotowanego przez panie
z Rady Rodziców dzięki uprzejmości cukierni HORT – CAFE.
Serdeczne podziękowania dla p. Burmistrz – Jadwigi Pietrusińskiej oraz
p. Reginy Bagińskiej za zaszczycenie swoją obecnością naszej uroczystości.
Cała Rada Pedagogiczna życzy swoim wychowankom samych sukcesów
w pokonywaniu wyzwań, jakie niesie nowa uczniowska droga.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka
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Tylko pozazdrościć...
Jak co roku, uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie zostali wyróżnieni za swoje osiągnięcia. W roku szkolnym
2007/2008 w klasach pierwszych najwyższą średnią otrzymała Ewa Karga 5,14, drugie miejsce zajęła Ewelina Rydygier ze średnią 5,00, a trzecie Dominika Bikiewicz ze średnią 4,93.
W klasach drugich zaś pierwsze miejsce uzyskała Agata Jurek ze średnią
5,38, drugie Sylwia Pędziejewska 5,31, a trzecie Filip Zamiatnin, Zuzanna
Kaciupska, Aleksandra Podkówka i Agata Madej, którzy uzyskali średnią
5,19.
W trzecich klasach ze średnią 5,60 pierwsze miejsce otrzymała Małgorzata Sujta, drugie Ewa Pawlik ze średnią 5,53, a trzecie Olga Fidrysiak
5,44. Najwyższą średnią w naszej szkole uzyskała Małgorzata Sujta z kl. IIIa,
drugą Ewa Pawlik, a trzecią Olga Fidrysiak.
Najlepsi uczniowie, którzy przez trzy lata uzyskali najwyższe średnie,
zostali uhonorowani srebrną tarczą. Jest to najwyższe wyróżnienie dla uczniów w gimnazjum i aby je uzyskać, w klasie I i II trzeba mieć średnią minimum 4,75 i wzorowe zachowanie, a w klasie III średnią minimum 5,0 i wzorowe zachowanie. Wśród uczniów odznaczonych srebrną tarczą znaleźli się
(na zdjęciu od lewej): Marlena Głaszcz, Barbara Bieniek, Małgorzata Sujta,
Olga Fidrysiak, Katarzyna Adamus, Marcin Bagiński, Marzena Depcik, Ewa
Pawlik.
Julia Władyczuk, kl. IIb

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
W połowie czerwca uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagielończyka
w Rzgowie zapoznali się z wynikami tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.
Dzień, na który wyczekiwano od dawna, przysporzył jednym dużo radości, a
innym spore rozczarowanie.
W obecnym roku średnia punktów z części humanistycznej była większa
niż z działu matematyczno-przyrodniczego, co zdarzało się w latach ubiegłych. Różnicą jest to, że jeżeli porównamy wyniki naszego gimnazjum z
wynikami ogólnopolskimi, zauważymy, że średnia z działu humanistycznego
jest punktowo poniżej średniej krajowej, ale nadal utrzymuje się na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju na poziomie średnim.
Co innego z częścią matematyczno-przyrodniczą, która znajduje się
wyżej średniej krajowej.
* Część humanistyczna-> w szkole: 29,8 punktów -> w kraju: 30,8 punktów
* Część matematyczno-przyrodnicza-> w szkole: 27,8 punktów-> w kraju
27,1 punktów
O tegorocznym egzaminie było bardzo głośno. Praca pisemna, która
wywołała wiele kontrowersji, jest tematem wielu dyskusji do tej pory. Poza
tym niedawno mogliśmy czytać artykuł, w którym napisano, że popełniono
błąd podczas składania testów i jeżeli są uczniowie, którzy mają wątpliwości
co do wyników swoich egzaminów, mogą się odwoływać. Jest grupa uczniów, która znalazła się w wymarzonej szkole ponadgimnazjalnej, ale są
również uczniowie, którzy znaleźli się niekoniecznie w szkołach pierwszego
wyboru...
Za rok kolejny egzamin powiększony o część z języka angielskiego.
Miejmy nadzieję, że przez ten rok zarówno uczniowie, jak i wszystko inne
będzie w pełni przygotowane. Liczymy, że tegoroczni absolwenci naszego
gimnazjum będą godnie reprezentować naszą placówkę, czego im serdecznie
życzymy.
Krzysztof Skrobiszewski, kl. IIId
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17 czerwca 2008 roku uczniowie klas III Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie oficjalnie pożegnali się ze szkołą. Uroczystość
zakończenia roku rozpoczęła się humorystycznie od teleturnieju „Nauczycieliada”, w którym uczniowie wcielali się w role swoich „belfrów”. Precyzyjnie opracowane dialogi, które powstały w oparciu o prawdziwe wypowiedzi
nauczycieli, wywołały uśmiech na twarzach uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.
Po części humorystycznej nastąpiła część oficjalna. Trzecioklasiści już
tradycyjnie zatańczyli poloneza, później wspominali lekcje i nauczycieli, z
którymi współpracowali przez ostatnie trzy lata, niejednemu zakręciła się
wtedy łezka w oku.
Uroczystości uświetniły śpiewające uczennice, Olga Fidrysiak i Justyna
Gałkiewicz. Przerywnikiem w programie były występy grup z klasy IIIb i
IIIc. Na koniec uczniowie wręczyli pracownikom szkoły i zaproszonym gościom kwiaty.
Po uroczystości przyszedł czas na dyskotekę i poczęstunek przygotowany
przez rodziców trzecioklasistów. Wszyscy bawili się doskonale.
Justyna Gałkiewicz, kl. IIIc

SPORT 2007/2008
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie w roku
szkolnym 2007/2008 uzyskali bardzo dobre wyniki sportowe.
Reprezentacja szkoły uczestniczyła w turnieju piłki siatkowej, rozgrywanym w ramach rozgrywek ligowych. Uczennice w składzie: Joanna Berska,
Patrycja Marchewczyńska, Dominika Cywińska, Katarzyna Pyć, Sandra
Salska, Margarita Rechcińska, Katarzyna Bikiewicz, Karolina Świderek,
Marysia Tylińska, Martyna Barcicka zdobyły puchar za zajęcie drugiego
miejsca w turnieju w kategorii dziewcząt.
Natomiast uczniowie w składzie: Adrian Górski, Piotr Sarliński, Dominik
Makiewicz, Rafał Bartłomiejczyk, Patryk Michalski, Mateusz Pokorski, Krystian Łuczyński, Dominik Rusak, Michał Pierzyński, Michał Goss i Patryk
Wdowiak zdobyli puchar za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju w kategorii chłopców.
Reprezentacja szkoły uczestniczyła również w rozgrywkach piłki nożnej
w ramach ligi międzypowiatowej. Uczniowie w składzie: Adrian Górski,
Piotr Sarliński, Dominik Makiewicz, Rafał Bartłomiejczyk, Patryk Michalski, Mateusz Pokorski, Bartłomiej Pelczyk, Michał Pierzyński, Michał Goss
i Patryk Wdowiak zdobyli puchar za zajęcie drugiego miejsca w turnieju,
natomiast Mateusz Pokorski zdobył puchar dla najlepszego strzelca bramek
w turnieju.
Ta sama reprezentacja chłopców zajęła pierwsze miejsce w halowym turnieju piłki nożnej o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie.
W przełajowych biegach gminnych pierwsze miejsca zdobyli: w kategorii
klas czwartych: Martyna Sumera; w kategorii klas piątych: Iza Pycio i Oskar
Zapieraczyński; w kategorii klas szóstych: Joanna Berska i Adrian Górski.
Za wybitne osiągnięcia sportowe nagrody otrzymali: Joanna Berska,
Patrycja Marchewczyńska, Mateusz Pokorski, Adrian Górski.
Krzysztof Chrzanowski
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Akademia z „Balladyną”

Wycieczka po wiedzę

Zaczynamy nowy sezon

Dnia 20.06.2008 klasy pierwsze uczestniczyły w wycieczce tematycznej
pt. „Gmina jako wspólnota lokalna” w ramach przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie. Dzięki otwartości władz oraz kompetencji p. Agaty Nawrockiej i
p. Zbigniewa Snelewskiego młodzież porównała wiedzę książkową z praktyką, poznając strukturę samorządu terytorialnego, strukturę władz gminy
i ich zadań. Młodzież dowiedziała się również, jak wygląda budżet gminy,
skąd biorą się wpływy, jakie są wydatki. Po rozbudowie urzędu miasta uczniowie dowiedzieli się, gdzie i jakie można załatwić sprawy na miejscu, a z
jakimi udać się do Łodzi.
Młodzież była zadowolona z wycieczki przedmiotowej. Najbardziej
jednak zaciekawiła ją ta część, która mówiła o inwestycjach sportowo-rekreacyjnych. Z nadzieją uczniowie oczekują na rozpoczęcie prac kompleksu
sportowo-kulturalnego. Miastu i mieszkańcom jest on bardzo potrzebny.
Nauczyciel WOS, Beata Ways

9 sierpnia w sobotę o godz.
16.00 – inauguracja IV ligi w
Rzgowie. Niecałe dwa miesiące od
zakończenia rozgrywek w Lidze
Okręgowej będziemy czekać na
pierwsze spotkanie w IV lidze. Przeciwnikiem naszym będzie Pilica
Przedbórz. Zespół z Przedborza w
poprzedniej edycji rozgrywek zajął
ósme miejsce w tabeli zdobywając
47 punktów. Miejsce w tabeli świadczy o tym, że jest to zespół solidny i
o pierwsze punkty w tym spotkaniu
może być ciężko.
Nie zakładamy jednak, że
poddamy się przed meczem. Nasi
zawodnicy z całą pewnością będą
chcieli udowodnić, że awans oraz
imponująca przewaga nad pozostałymi zespołami z „okręgówki” nie
były dziełem przypadku.
Reprezentacyjny zespół Rzgowa
rozpoczął przygotowania do nowego
sezonu 9 lipca. Wszyscy zawodnicy,
którzy grali w zespole w poprzednim
sezonie, odliczyli się na treningu i
wszyscy zadeklarowali chęć bronienia barw klubu w przyszłości.
Ponieważ na rzgowskim stadionie trwa jeszcze remont płyty boiska,
korzystamy z uprzejmości RKS Łodź
i tam właśnie odbywamy wszystkie
treningi. Na stadion w Rzgowie planujemy wejść na jeden dzień przed
rozpoczęciem rozgrywek, czyli 8
sierpnia, aby nasi zawodnicy oswoili
się z nową nawierzchnią.
Mamy już też za sobą pierwszy mecz sparingowy, w którym
zmierzyliśmy się z Włókniarzem
Konstantynów, który cały czas ma
nadzieję na grę w III lidze w miejsce Stali Gosso Głowno. Mecz ten
wygraliśmy 2:1 po bramkach Wielemborka i niezawodnego Soszyńskiego, co daje nam nadzieję na podjęcie równorzędnej walki w IV lidze
z występującymi w niej zespołami.
W przerwie między rozgrywkami Zarząd Klubu prowadził rozmowy na temat dalszego wspierania
finansowego przez CT Ptak. Rozmowy te zakończyły się dużym sukcesem, ponieważ CT Ptak podpisał
z nami umowę na rok i przez cały

Dnia 13 czerwca 2008 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie odbyła się akademia z okazji zakończenia roku szkolnego
2007/2008. Uroczystość składała się z pięknych występów taneczno-wokalnych oraz spektaklu - ,,Balladyny” przygotowanej przez kółko teatralne.
Akademia była świetnie zorganizowana, program był naprawdę imponujący, a grze aktorów występujących w sztuce Juliusza Słowackiego nie
można nic zarzucić. Zgromadzonym na sali na pewno wydawało się, że znaleźli się w prawdziwym teatrze. Aż żal wyjeżdżać na wakacje i nie oglądać
podobnych przedstawień przez najbliższe dwa miesiące.
Ola Podkówka, IIc

Podsumowanie współpracy

Koniec roku w SP w Kalinie
FINIS CORONAT OPUS

Rok szkolny 2007/2008 dobiegł końca. Okres od września do czerwca
był czasem wytężonej pracy zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.
Systematyczna nauka, zdobywanie wiedzy i umiejętności, a potem klasówki,
testy, prace, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi – jednym słowem szkolna
codzienność. To już za nami. Czas więc przedstawić najlepszych uczniów
naszej szkoły, którzy za swoją całoroczną rzetelną i systematyczną pracę
otrzymali świadectwo ukończenia szkoły bądź promocji do następnej klasy
z wyróżnieniem.

PRIMUS INTER PARES

Najlepszą uczennicą w naszej szkole jest Dagmara Chmielewska (kl. V),
która uzyskała średnią 5,36. Drugie miejsce ze średnią 5,27 zajęły ex aequo
uczennice: Aleksandra Mirowska (kl. VI) i Aleksandra Pytka (kl. V). Na
miejscu trzecim uplasowały się uczennice klasy VI Patrycja Chlipała i Natalia Stawiana (średnia 5,2). Wysoką średnią – powyżej 5 – uzyskali również
następujący uczniowie: Klaudia Adamczyk, Natalia Biesaga, Damian Mozer
i Karolina Sabela - wszyscy z klasy VI. To nasi najlepsi uczniowie.

Nowoczesny wolontariat to możliwość odbycia ciekawych praktyk,
poznania nowych ludzi i zdobycia doświadczenia. Jest doskonałą okazją
do uświadomienia sobie społecznie uniwersalnych wartości, wytycza drogę
postępowania, dostarcza pozytywnych wzorców zachowań, uczy wartościowych, prospołecznych form spędzania wolnego czasu.
Wolontariat w tym znaczeniu w gimnazjum jest kontynuacją kształcenia i rozwijania zdolności muzycznych. Młodzież w ciągu roku prowadzi
z nauczycielami zajęcia muzyczne, bale, zabawy w przedszkolu z grupami
integracyjnymi. Dzięki otwartości dyrekcji Przedszkola Miejskiego nr 16 w
Pabianicach i dyrekcji Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie oraz
pracy koordynatorów projektu z ramienia Rady Pedagogicznej placówek,
młodzież może rozwijać swoje zdolności muzyczne i spędzać pożytecznie
czas.
Co roku podsumowaniem tej akcji jest przygotowanie przedstawienia w
ramach akcji „Dorośli Dzieciom”. W tym roku opowieścią „Teatr na łące”,
wystawioną w przedszkolu 2.06.2008, i uczestnictwem dzień później w IV
Przeglądzie Amatorskich Grup Teatralnych został podsumowany 3-letni
okres współpracy między placówkami.
Dziękujemy nauczycielowi muzyki Beacie Ways i pedagogowi rewalidacyjnemu Marioli Jóźwik za możliwość uczestnictwa w realizacji tego wielkiego projektu.
Wolontariusze

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS
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Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
W niedzielę 13 lipca br. mieszkańcy Gadki Starej zgłosili przypadek psa
rasy rottweiler błąkającego się od kilku dni w pobliżu okolicznych zabudowań (na zdjęciu). Na szczęście zareagowali w porę.
Każdego roku w porze wakacji nasila się proceder pozbywania się czworonogów. To nie lada problem dla mieszkańców gminy, ale przede wszystkim
dla tych, którzy odpowiadają za jej bezpieczeństwo.
Ale wyobraźmy sobie, że mieszkańcy Gadki Starej nie zareagowaliby w
porę. Wyobraźmy sobie, że ów rottweiler wpada pod koła motocykla pędzącego przez wieś. Wyobraźmy sobie, że tym motocyklem jedzie nasz syn,
ojciec czy teść. Zderzenie z psem tej masy powoduje wypadek. Nasz syn,
ojciec czy teść nim ginie.
A teraz wyobraźmy sobie... Widzimy samochód, z którego pospiesznie
ktoś wyrzuca psa. Reagujemy zapisując numer rejestracyjny samochodu
(pomożemy w ten sposób ustalić właściciela). Zgłaszamy ten fakt pod numer
telefonu: 042 6142560, 042 2141191 lub 042 2141233. Odpowiednie służby
przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Podejmują wszelkie kroki mające na celu
zapewnienie nam bezpieczeństwa – zabierają psa.
Apeluję. Dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie i naszym bliskim nie
lekceważmy problemu. Zwracajmy uwagę na psy błąkające się po okolicy,
zapamiętujmy numery rejestracyjne samochodów, z których psy nagminnie
są wyrzucane. Zgłaszajmy niepokojące nas zdarzenia do odpowiednich służb.
Działając tak unikniemy sytuacji, w których to my bezpośrednio narażeni
możemy być na niebezpieczeństwo.
Agnieszka Łaszczewska

Nowa liga – nowe stroje
Piłkarze reprezentacyjnej drużyny Rzgowa przystąpią do rozgrywek w IV lidze w nowych strojach
i w nowych dresach treningowych.
Stroje w kolorze zielono-białym
dla zespołu ufundowała firma
„MILENA” panów Pawła Salskiego
i Szymona Karpińskiego. Na koszulkach umieszczone będzie logo firmy
fundującej strój, CT Ptak oraz herb
Rzgowa.
Dresy treningowe ufundowała
firma „Kkamachi” państwa Wandy i
Jana Salskich i umieszczone będzie
na nich logo firmy fundującej.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

IV LIGA - sezon 2008/2009
runda jesienna
9.08.2008 - SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - MKS PILICA PRZEDBÓRZ
16/17.08.2008 – SOBOTA/NIEDZIELA – GODZ. ?
KOLEJARZ ŁÓDŹ - ZAWISZA RZGÓW
20.08.2008 - ŚRODA – GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - SAS VIS 2007 SKIERNIEWICE
23.08.2008 – SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - KS PELIKAN II ŁOWICZ
27.08.2008 - ŚRODA - GODZ. 17.30
LZS ASTRA ZDUNY - ZAWISZA RZGÓW
30/31.08.2008 - SOBOTA/NIEDZIELA - GODZ. ?
ZAWISZA PAJĘCZNO - ZAWISZA RZGÓW
(zmiana gospodarza w stosunku do terminarza)
6.09.2008 – SOBOTA - GODZ. 17.00
GAL GAZ GALEWICE - ZAWISZA RZGÓW

Zarówno naszym prymusom, jak i pozostałym uczniom oraz absolwentom życzymy dalszych sukcesów w następnych latach edukacji, odkrywania piękna otaczającego świata oraz nieustannego czerpania przyjemności z
nabywania wiedzy i kolejnych umiejętności, które bez wątpienia przydadzą
się w dorosłym życiu.
Mamy nadzieję, że dla całej społeczności szkolnej nadchodzące wakacje będą wymarzone - ciepłe, słoneczne, ciekawe, a szczęśliwie spędzony
letni czas sprawi, iż 1 września 2008 r. spotkamy się w murach naszej szkoły
wypoczęci, opaleni, radośni i pełni sił do wytężonej pracy w kolejnym roku
szkolnym.
Dyrektor SP w Kalinie, Teresa Głąb
i Monika Bocheńska, nauczyciel języka polskiego
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sezon przekazywał będzie dość duże
kwoty na działalność klubu.
Podziękowania składamy prezesom Centrum Targowego „Ptak”,
panom Bogdanowi Migdałowi,
Kazimierzowi Ćwikle, Jackowi Ptakowi oraz Edwardowi Indraszczykowi, Włodzimierzowi Kinasiewiczowi, no i oczywiście panu Antoniemu Ptakowi, za którego wiedzą
rozmowy się odbywały - za życzliwe
podejście w trakcie prowadzonych
rozmów i za ich pozytywny finał.
Podziękowania składamy również Władzom Gminy za okazaną
pomoc w trakcie trwania remontu
stadionu. Dziękujemy również
panu Stanisławowi Bednarczykowi
oraz strażakom z OSP Bronisin,
firmie „Frakop” p. Marka Frańczaka
za okazaną pomoc przy pracach
porządkowych na stadionie.
Pozostałe zespoły naszego klubu
jeszcze nie rozpoczęły przygotowań
do sezonu 2008/2009, ponieważ
rozpoczynają rozgrywki dopiero
pod koniec sierpnia, a więc ponad
trzy tygodnie później od pierwszego
zespołu.
Poniżej przedstawiamy terminarz IV ligi z godzinami rozpoczęcia meczów na rzgowskim stadionie
oraz terminy meczów wyjazdowych,
choć nie wszystkie zostały już ustalone przez naszych przeciwników.

Rzgów – Nasza Gmina

Nasza recenzja
Clancy Tom: „Kardynał z Kremla”, przeł. z ang. Bogdan Bosakirski,
Wyd. 3, Warszawa: „Amber”, 2006, 493 s.
Tom Clancy, autor powieści sensacyjno-szpiegowskich, to jeden z najpoczytniejszych pisarzy świata. Jego debiut z 1984 roku „Polowanie na Czerwony Październik” stał się klasyką literatury sensacyjnej i kanonem thrillera
militarnego. Wszystkie książki Clancy’ego biły rekordy popularności i długo
utrzymywały się na światowych listach bestsellerów – były także filmowane.
„Kardynał z Kremla” to powieść sensacyjna oparta na działaniach politycznych w dziedzinie obronności. Tylko dwóch ludzi wie, czym jest otoczony ścisłą tajemnicą najnowszy radziecki system obrony przeciwrakietowej. Pierwszy to „Kardynał” – amerykański agent na Kremlu. Drugi – Jack
Ryan to jedyny człowiek, który może uratować rozszyfrowanego przez KGB
„Kardynała”... i doprowadzić świat na skraj pokoju lub wojny. Śledząc losy
tych osób, poznajemy ich charaktery, uczucia, doznania, ich spostrzeżenia i
wewnętrzne dylematy.
Mirosława Olszewska
10.09.2008 – ŚRODA – GODZ. 16.30
ZAWISZA RZGÓW – KS CERAMIKA OPOCZNO
14.09.2008 – NIEDZIELA – GODZ. 16.00
KS PARADYŻ - ZAWISZA RZGÓW
20.09.2008 – SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - WŁÓKNIARZ KONSTANTYNÓW
24.09.2008 – ŚRODA - GODZ. 17.00
POGOŃ KORAB ŁASK KOLUMNA - ZAWISZA RZGÓW
27.09.2008 – SOBOTA – GODZ. 15.30
ZAWISZA RZGÓW - MKS ZJEDNOCZENI STRYKÓW
4/5.10.2008 – SOBOTA/NIEDZIELA - GODZ. ?
ZKS WŁÓKNIARZ ZELÓW - ZAWISZA RZGÓW
11.10.2008 - SOBOTA GODZ. 15.00
ZAWISZA RZGÓW - KS POGOŃ ZDUŃSKA WOLA
18/19.10.2008 – SOBOTA/NIEDZIELA - GODZ. ?
MKP ZGIERZ - ZAWISZA RZGÓW
25.10.2008 – SOBOTA - GODZ. 14.30
ZAWISZA RZGÓW - ORZEŁ PARZĘCZEW
8/9.11.2008 - SOBOTA/NIEDZIELA GODZ. ?
UKS SMS ŁÓDŹ - ZAWISZA RZGÓW
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